
Zápisnica 
z 1. zasadnutia správnej rady neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n. o.            

v Žiari nad Hronom 
 

miesto konania: MsÚ Žiar nad Hronom, malá zasadačka 
čas konania: 30.07.2019 o 15:00 h. 
 
prítomní: členovia správnej rady  podľa prezenčnej listiny 
prizvaní hostia: Ing. M. Minárová – riaditeľka n. o., Ing. M. Sebechlebský - revízor 
ospravedlnení: 0 
 
 
Navrhovaný program:  
 
 
1. Otvorenie zasadnutia správnej rady, schválenie predloženého programu zasadnutia – 
revízor Ing. M. Sebechlebský 
 
2. Voľba predsedu správnej rady, riaditeľky n.o. 
 
3. Diskusia 

4. Záver 
 
 
Bod č.1. Otvorenie 
 
Na zasadnutí správnej rady bol  počet prítomných členov - (3), správna rada je – nie je 
uznášaniaschopná. 
Všetkých prítomných členov privítala Ing. M. Minárová - riaditeľka neziskovej org. a zároveň 
vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa  Mestského úradu, pod gesciu ktorej spadajú všetky 
prípravné práce pre vznik ZpS. Zasadnutia sa zúčastnil aj revízor neziskovej organizácie Ing. 
M. Sebechlebský. Ing. M. Minárová vyzvala prítomných, aby schválili predloženého 
programu, príp. na predloženie doplnenia programu.  
Predložený program 1. zasadnutia správnej rady neziskovej organizácie bol jednomyseľne 
schválený všetkými tromi členmi správnej rady. 
 
Bod č. 2.  Voľba predsedu správnej rady, riaditeľky n. o.  
 
Správna rada neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n. o. si zvolila  predsedu 
správnej rady z radu členov správnej rady. Počtom hlasov –dva, bola 
jednomyseľne  zvolená za predsedu správnej rady Mgr. Anna Líšková. Po svojom zvolení 
sa Mgr. A. Líšková ujala vedenia zasadnutia správnej rady a viedla ďalšie body programu. 
Za: dvaja - MUDr. L. Kukolík, JUDr. R. Kováč 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Ďalej správna rada neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n. o. zvolila navrhnutú 
MsZ v Žiari nad Hronom Ing. Moniku Minárovú, za riaditeľku neziskovej organizácie DOMOV 
PRI KAŠTIELI. Počtom hlasov –  tri, bola jednomyseľne  zvolená za riaditeľku neziskovej 
organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n. o. Ing. M. Minárová. 
Za: traja - MUDr. L. Kukolík, JUDr. R. Kováč, Mgr. A. Líšková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 



 
Bod č. 3  Diskusia 

do diskusie sa prihlásili: 
JUDr. Kováč: 
a)  kedy sa začalo s rekonštrukciou budovy? 
odp.: Ing. M. Minárová  - v novembri 2019. 
b) aký je plánovaný rozpočet na rekonštrukciu budovy bývalej SOA na zariadenie pre 
seniorov (ZpS)? 
odp.: Ing. Sebechlebský – cca. 1. 400 000,00€ . 
c) návrh -  aby boli členovia správnej rady priebežne a pravidelne informovaní o postupe 
rekonštrukcie a prípravných prác pre zahájenie prevádzky  ZpS, a to až do otvorenia 
zariadenia. Zároveň prejavil záujem zúčastniť sa kontrolných dní stavby - rekonštrukcie. 
 
MUDr. Kukolík: 
a) zaujímal sa o systém prípravy kritérií pre prijímanie klientov do zariadenia. Navrhol, aby 
tejto problematike bol venovaný dostatočný priestor – časový a kvalitatívny, pre 
transparentné nastavenie kritérií a najmä pre transparentne a včas nastavený systém 
informovania verejnosti, konkrétne budúcich klientov zariadenia, nakoľko aj on, ako lekár 
a poslanec BBSK vníma zlú situáciu - v nedostatočnom množstve kapacít sociálnych služieb 
– pobytových, terénnych .... a tým pádom možný výskyt  pretlaku v dopyte oproti ponuke.  
  
Mgr. A. Líšková: 
a) po voľbe za predsedkyňu správnej rady neziskovej organizácie sa Mgr. A. Líšková 
poďakovala ešte raz za prejavenú dôveru 
b) informovala správnu radu o tom, že nezisková organizácia, i napriek tomu že v r. 2019 
nevykonávala žiadnu činnosť, bola Mestom Žiar nad Hronom založená z dôvodu zámeru 
vedenia Mesta zriadiť neziskovú organizáciu ako vhodnú formu právnickej osoby, ktorá bude 
pre Mesto Žiar nad Hronom ako verejný poskytovateľ sociálnej služby zabezpečovať 
konkrétny druh sociálnej služby – pobytovú formu v Zariadení pre seniorov. 
 
Bod č. 4 Záver – predsedkyňa správnej rady Mgr. A. Líšková sa poďakovala všetkým za 
účasť na tomto zasadnutí a následne zasadnutie ukončila. 
 
Zápisnica zverejnená na www.ziar.sk/domovprikastielino (odposlaná na zverejnenie 
02.08.2019), následne zverejnená   02.08.2019. 

http://www.ziar.sk/domovprikastielino

